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Úvodní část úhradové vyhlášky pro rok 2016 



Úhradová vyhláška pro rok 2016 – mamografický screening (806) 



Úhradová vyhláška pro rok 2016 – lůžková ZZ 



Úhradová vyhláška pro rok 2016 – PL a gynekologie 



Poznámky k indikování 
výkonů lékařem ve 

screeningových centrech 



Odbornost 806 (mamografický screening) 



Věstník MZ ČR č. 4/2010 

Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění 
diagnostické mamografie 



Věstník MZ ČR č. 4/2010 

Screeningové vyšetření požaduje PL nebo gynekolog jako „balík metod“, 
zpravidla se provádí jen vlastní screeningové mamografické vyšetření  a druhé 
čtení. 
V případě potřeby  lékař centra neprodleně provádí další metody, včetně biopsie 
(frekvenci „hlídá“ datový audit a ZP ve spolupráci s odborníky).  
Požadujícímu lékaři se žádný z výkonů odbornosti 806 nezahrnuje do 
vyžádané péče. 
Po odběru vzorku odesílá do laboratoře již lékař screeningového centra („na 
sebe“) – viz dále 



Ostatní činnosti ve screeningovém centru 
mimo screening 



Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR 

„…….Za ošetřujícího lékaře se pro účely této metodiky dále považuje také 
lékař smluvního mamografického screeningového centra, který za účelem 
zabezpečení nezbytné komplexní diagnostiky chorob prsu a včasného 
stanovení diagnózy, sám indikuje další potřebné doplňující vybrané výkony z 
oblasti diagnostiky chorob prsu (za účelem provedení punkční biopsie a jejího 
vyhodnocení, či doplňujícího ultrazvukového vyšetření prsu)..“ 

 
VZP a ostatní ZP  uznávají nezbytnost rychlého stanovení diagnózy, 
přičemž ženy jezdí k vyšetření i zdaleka. Návštěva gynekologa či PL pro 
žádanku navíc přináší další náklady pro plátce (minimální kontakt).  
V nutných případech (nejednoznačný či podezřelý nález) indikuje lékař 
centra nad rámec původní indikace (již „na sebe“) další vyšetření 
(zpravidla biopsii – mladé ženy nebo ultrazvuk a biopsii u starších žen), 
včetně odeslání vzorku. 



 
Podle dohody se zástupci ZP při schvalování Metodiky 
budeme nadále používat  doklady 06, kde nemůže být na 
straně požadujícího i provádějícího stejné IČP a odbornost.  
Proto například indikuje lékař centra v odb. 806 a provádí v 
odbornosti 809 (s příslušnými IČP). 
 
 
Pozn. V praxi je ale nejlepší, když všechna vyšetření v 809 
indikuje a na žádanku uvede původní OL, např.  
Požadované vyšetření: mamografie, případně doplňující 
vyšetření a biopsii apod. 



Těšíme se na Audit mamografického 
screeningu v praxi 2016 

1. a 2. prosince 2016 




